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ಆರನೇ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆ 

ಜನವರಿ 15, 2021 

 

ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಆರನೇ ಸಭೆಯನ್ನು 15 ಜನವರಿ 2021 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠ. 

ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಗಯಾವಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎರಡು ನಿಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಹರ್ಶ್ ವರ್ಧನ್ ಶ್ರೀಂಗ್ಲಾ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ವಿದೇಶಾಂಗ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಭಾರತ್ ರಾಜ್ ಪೌಡಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 

 

ಜಂಟಿ ಆಯೋಗವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಹುಮುಖಿ ಸಹಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ 

ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ 

ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿತು. ಸಂಪರ್ಕ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ, ವಿದ್ಯುತ್, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ, 

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳು, ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, 

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಹಕಾರ 

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು 

ಮುಂದುವರೆಸುವಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ 

ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ Covid-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎರಡು ಕಡೆಯ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ 

ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಗಳ 

ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ನೇಪಾಳ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿತು ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ 

ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿತು. 

 

ಮೋತಿಹಾರಿ-ಅಮ್ಲೆಖ್ ಗುಂಜ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು 

ನೋಡಿದರೆ, ಚಿಟ್ ವಾನ್ ವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಗುರಿಯನ್ನು 

ನೇಪಾಳದ ಜಾಪಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೊಸ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. 

 

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ಜಯನಗರದಿಂದ ಕುರ್ತಾವರೆಗೆ ಜನಕ್ಪುರದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ 

ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರೈಲು 

ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 

ಗಮನಿಸಿದರು. ರಕ್ಸೌಲ್-ಕಠ್ಮಂಡು ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ರೈಲು 

ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. 

 

ಜಂಟಿ ಆಯೋಗವು ಜನರ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು 

ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು. ಬಿರ್ಗುಂಜ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ 

ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಜನರ ನಿರಂತರ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ 

ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳಗುಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಐಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಎರಡೂ 

ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಭರವಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು 



ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪಂಚೇಶ್ವರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಂಟಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. 

 

ಪಶುಪತಿನಾಥ್ ರಿವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಟಾನ್ ದರ್ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ್ಖಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ 

ರಿಸ್ಟೋರೇಶನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 

ಅನುದಾನ-ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾರತ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಉಪ-ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬದಲಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು 

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಯುಎನ್ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳ ಬೆಂಬಲ 

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. 

 

ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಡೆಸಲು ಎರಡೂ 

ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿದರು. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಜನವರಿ 15, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and 

may be referred to as the official press release. 

 


